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In deze nieuwsbrief onder meer:
Oproep: meld monumentale bomen!
Zuiderbrug terug?
Zeevaarders in uw familie?

Koffiehuis → café → coffeeshop
Decoratieschilder Klaes Posthuma kon
in november de derde muurreclame van
dit jaar aanbrengen. Virginia Cigarettes
(op de Lanen) en de schildering van
Holzmann stoffering in de William
Boothstraat gingen Café Sipma voor.

Oud schrift op her-herhaling?
Beste liefhebber van oud Harlingen,
We zien terug op een prachtig jaar! Met
de uitgave van een liedjesboekje, een
heerlijke muzikale avond in Trebol, een
stampvolle Najaarsvergadering en nog
veel meer. Onze Nieuwsbrief houdt u op
de hoogte! Wilt u iets weten of doen?
Neem dan contact op met het bestuur
of mail naar info@oud-harlingen.nl
Een Harlinger achtje
Het bestuur van Oud Harlingen pleitte
tijdens de Najaarsvergadering voor een
nieuwe Zuiderbrug. Om een kuierrondje
in de vorm van een acht om de
Zuiderhaven mogelijk te maken, maar
met name om de binnenstad en de
Willemshaven met elkaar te verbinden.

Op onze website

Dat beelden meer zeggen dan duizend
woorden, is een bekend gezegde. Op de
site van Oud Harlingen vindt u bij ‘Oude
foto’s’ tientallen beelden uit het zwartwitte verleden.
Caspar als in zijn beste dagen
Wetterskip Fryslân liet de Stenen Man
voor het tweede opeenvolgende jaar
restaureren – bedankt! Het monument
prijkt nu als herboren op de dijk.

Peter Vredeveld van Bureau PV schetste
vast drie mogelijke bruggen. Ze zijn te
zien op www.oud-harlingen.nl Klik daar
op ‘Een Harlinger Achtje’ voor verdere
informatie. Wordt vervolgd!

Leeuwen toch van Harlinger makelij
Harlingen kan weer rustig slapen. Op
een van de vier leeuwen kwam bij de
restauratie ‘Ao 1788’ tevoorschijn, en
op een andere ‘Jelle’. Na speculaties
over een Franeker Jelle blijkt dat toch
een Harlinger Jelle te zijn, oudste zoon
van mr. steenhouwer Age Dirks Agema
en Neeltje Jelles. Als vader Age in 1772
overlijdt neem Jelle het bedrijf aan de
Heiligeweg 34 over.
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Zeevaarders in uw familie?
Sinds half oktober zijn bijna anderhalf
miljoen doorvaarten met ruim 4 miljoen
soorten ladingen doorzoekbaar via de
zoekdatabase
op
www.soundtoll.nl.
Tijdens de Najaarsvergadering werd er
over verteld door Siem van der Woude
en Johan Steendam van Tresoar.
Waren uw eigen voorouders wellicht
zeevaarders op de Oostzee? U kunt in
de Sonttolregisters zoeken op namen
van schippers, plaats en producten. de
jaren 1634-1857 zijn al raadpleegbaar,
de gegevens uit 1497-1633 worden met
behulp van het publiek ingevoerd. Wilt
u aan dit historisch belangwekkende
project hier meewerken? Meld u dan
aan via sonttolonline@tresoar.nl
Cursus Paleografie op herhaling?
In november verdiepten 20 cursisten
zich in oude handschriften. Mogelijk
volgt in 2014 opnieuw een cursus; de
eerste kandidaten meldden zich alweer!
Even noteren
De datum van de Voorjaarsvergadering
is al bekend, namelijk dinsdag 15 april.
In elk geval zal er een tipje van de
sluier worden opgelicht over het 60jarig bestaan van Oud Harlingen.

Subsidies ‘Klein maar Fijn’
Negenmaal is er dit jaar een beroep
gedaan op het subsidiepotje voor kleine
restauraties (gevelstenen, stoeppalen,
stoepkettingen etc). Eén daarvan betrof
de gevelsteen in St.Jacobstraat 10. De
heren Douwe Keimpes en Arjen Dircks
van Hemert kochten het huis en het
naastgelegen pand in 1632 voor ‘de
Waterlantscheof
Keetsgesinde
Gemeente’ (doopsgezinde gemeente).
Aanvraagformulieren voor een bijdrage
uit ‘Klein maar Fijn’ staan op de site.

Muzikale Harlinger seunen
Ko Bonnema (links) en Cees Torenbeek
(rechts) kregen 30 augustus in Trebol
elk een eerste exemplaar uitgereikt van
‘Gaan jou met een singeltsje om?’, ons
nieuwste (liedjes)boekje.

Beide heren leverden decennialang een
grote bijdrage aan het culturele leven in
Harlingen.
Het boekje, met bekende en onbekende
Harlinger (lied)teksten, is overigens
nog steeds te koop via onze webshop.
Groenbeleid: oproep!
Statutair komt Oud Harlingen ook op
voor het natuurschoon in de stad. Dat
werd begin dit jaar actueel toen enkele
imposante kastanjebomen aan de
Zuidoostersingel werden gekortwiekt.
Het college van B&W heeft besloten de
waardevolle bomen in de gemeente te
inventariseren. Daarbij is ook inbreng
van Oud Harlingen gevraagd. Hebt u
tips? Mail ze naar info@oud-harlingen.nl
Colofon
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